
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒.๑ 

กำหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสยัทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม รุ่นที่ ๙๓ รุ่นที ่๙๔ 

ภาพรวมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ๒๙ มีนาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๑ มิถุนายน – ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 

๑.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา  
แบบออนไลน์ (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ๒.๒) 

วันที่ ๑ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำ
แบบสอบถามการวิเคราะห์รูปแบบ
พฤติกรรมออนไลน์ DiSC  
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.๓) 

วันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๒. การปฐมนิเทศ 
๒.๑ พิธีเปิดการฝึกอบรม และ 
การชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร 
(ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี) 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๒.๒ ทำแบบประเมินเชิงสถานการณ์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เช้า) 

๒.๓ IS Coaching ครั้งที่ ๑ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (เช้า) ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๒.๔ การปฐมนิเทศแบบอยู่ประจำ  
(ณ ต่างจังหวัด) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.๔) 

๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓. พิธีปิดการฝึกอบรม 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและ 
เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ 

เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ: 
 ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๒. สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ในระหว่าง 
ช่วงวันที่มีกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศ เช่น ค่าที่พักและค่าอาหาร รวมถึง 
ค่าพาหนะเดินทางจากสำนักงาน ก.พ. ไปยังสถานที่จัดกิจกรรม  



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒.๒ 
 

กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 

การประเมินทักษะแบบ ๓๖๐ องศา สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๓ - ๙๔ 

------------------------------------------------------- 

การประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการประเมินทักษะจากหลายแหล่ง โดยการประเมินตนเอง
และจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา สำหรับหลักสูตร นบส. ๑ ประกอบด้วย 

๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ (ตัวท่านเอง) 

๒) ผู้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม           จำนวน ๑ คน 

๓) เพื่อนร่วมงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม           จำนวน ๑ คน 

    ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานหรือเคยร่วมงานกับท่านและสามารถให้ข้อมูลพฤติกรรมการทำงานของท่านได้ 

๔) ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม      จำนวน ๑ คน 

แบบประเมินนี้ ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที ขอให้ท่าน และบุคคลที่ท่านกำหนดให้เป็นผู้ประเมิน 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

๑. ขอให้ท่านกำหนดรหัสการประเมินเป็นตัวเลข ๔ หลัก 

๒. ขอความอนุเคราะห์บุคคล ๓ คน คือ ผู้บังคับบัญชา ๑ คน เพื่อนร่วมงาน ๑ คน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
๑ คน ให้เป็นผู้เมินให้ท่าน พร้อมทั้งแจ้งรหัสการประเมิน (ตัวเลข ๔ หลัก) ที่ท่านตั้งขึ้นให้บุคคลทั้ง ๓ ใช้ในการ
ประเมิน ผ่านทาง QR Code นี้ 

 

 
 

๓. ทำแบบประเมินตนเอง ผ่านทาง QR Code นี้ ซึ่งในระบบจะขอให้ท่านแจ้งรหัสการประเมินที่ท่าน
ตั้งขึ้น (ตัวเลข ๔ หลัก) พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อบุคคลทั้ง ๓ ที่ประเมินท่าน  

                    ทั้งนี้ รหัสการประเมินที่ท่านแจ้ง และที่บุคคลทั้ง ๓ กรอกจะต้องตรงกัน เพื่อเป็นการยืนยันว่า 
บุคคลดังกล่าว คือ ผู้ที ่ท่านประสงค์ให้เป็นผู้ประเมินจริง หากผู้ที ่ประเมินให้ท่านมีรายชื่อและ/หรือกรอกรหัส 
ไม่ตรงตามท่ีท่านแจ้ง สำนักงาน ก.พ. จะไม่นำข้อมูลการประเมินของบุคคลนั้นมาประมวลผล 

         ผลการประเมินทักษะของท่านจะถูกเก็บรักษาไว ้เป็นความลับ และใช้เพื ่อประโยชน์ใน  
การวางแผนพัฒนาตนเองของท่าน และการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมต่อไป

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ ๙๓ 

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ ๙๔ 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒.๓ 
 

กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 

แบบสอบถามการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมออนไลน์ DiSC สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑  
------------------------------------------------------- 

 

รุ่นที่ ๙๓  

  ทีมวิทยากรหัวข้อวิชา DiSC Introduction จาก บริษัท ENPEO จะจัดส่งอีเมลรายละเอียดการจัดทำ
แบบสอบถาม DiSC ให้แก่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล ขอความกรุณาผู้เข้าอบรมทุกท่านตรวจสอบอีเมล 
ตามที่ได้แจ้งกับทางสำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อตอบแบบสอบถาม “การวิเคราะห์รูปแบบ
พฤติกรรมบุคคล” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  
รุ่นที่ ๙๔ 

  ทีมวิทยากรหัวข้อวิชา DiSC Introduction จาก บริษัท ENPEO จะจัดส่งอีเมลรายละเอียดการจัดทำ
แบบสอบถาม DiSC ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล ขอความกรุณาผู้เข้าอบรมทุกท่านตรวจสอบอีเมล 
ตามที่ได้แจ้งกับทางสำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อตอบแบบสอบถาม “การวิเคราะห์รูปแบบ

พฤติกรรมบุคคล” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 หมายเหตุ : หากท่านไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกับวิทยากร 
 ๑. คุณกฤษณา ร้อยพวง  โทร: 064-936 4566   LINE Id: kritsanaroy 

 ๒. คุณศศิวิมล เสมากูล   โทร: 087-848 3428   LINE Id: yogy_yogurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒.๔ 
 

กำหนดการปฐมนิเทศแบบอยู่ประจำร่วมกันในต่างจังหวัด 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสยัทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) 

รุ่นที่ 93 ระหว่างวันอังคารที่ 30 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 
รุ่นที่ 94 ระหว่างวันอังคารที่ 22 – วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
รุ่นที่ 93 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 / รุ่นที่ 94 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา IS ครั้งที่ 1 (สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี) อาจารย์ที่ปรึกษา 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.30 น. ตรวจสอบรายชื่อขึ้นรถที่สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

13.30 น. ออกเดินทางจากสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ไปยังโรงแรม 
ณ ต่างจังหวัด (จะแจ้งในภายหลัง) 

 

 ชี้แจงภาพรวมของกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร 
และทีมงาน 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

รุ่นที่ 93 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 / รุ่นที่ 94 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกำลังกาย  

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้  

09.00 - 12.00 น. DISC Introduction Workshop ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลติ้ง จำกัด 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 - 16.00 น. DISC Introduction Workshop (ต่อ) ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลติ้ง จำกัด 

16.00 – 18.00 น. ซักซ้อมกิจกรรม “We Can Do It”  

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

รุ่นที่ 93 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 / รุ่นที่ 94 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกำลังกาย 

 

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ 
 

09.00 - 12.00 น. Team Building ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลติ้ง จำกัด 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 - 16.00 น. Team Building (ต่อ) ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลติ้ง จำกัด 

16.00 – 18.00 น. ซักซ้อมกิจกรรม “We Can Do It”  

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   



 สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒.๔ 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
รุ่นที่ 93 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 / รุ่นที่ 94 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกำลังกาย  

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้  

09.00 - 12.00 น. กิจกรรม GP และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ   ดร.วัชรวชิญ์   
กีรติดุสิตโรจน์ และ

ทีมงาน 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรม GP และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ 
(ต่อ)  

ดร.วัชรวชิญ์   
กีรติดุสิตโรจน์ และ

ทีมงาน 
18.30 - 21.30 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม “We Can Do It” 

 

รุ่นที่ 93 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 / รุ่นที่ 94 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 
08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้  

09.00 - 12.00 น. การทำ IS และการวางแผนพัฒนาตนเองสำหรับนักบริหาร 
(Individual Development Plan : IDP) 

ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร 
และทีมงาน 

12.00 - 12.30 น. สรุปสาระการเรียนรู้ และปิดงาน  

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 - 17.30 น. เดินทางกลับสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

             การจัดเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ 

1. เตรียมคู่มือผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ คู่มือการจัดทำ IS และ GP 
2. ชุดลำลองแบบสุภาพ สำหรับ 5 วัน 
3. ชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ หมวก สำหรับออกกำลังกายช่วงเช้า (นอกจากนี้โรงแรมมีบริการห้องฟิตเนสและ
สระว่ายน้ำ) 
4. เสื้อแจ็คเก็ต ผ้าคลุมไหล่ (เนื่องจากอากาศในห้องอบรมค่อนข้างเย็น) 
5. เสื้อผ้าธีมสีสันสดใส (Colorful Night) สำหรับรุ่นที่ 93 คืนวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 และ รุ่นที่ 94  
คืนวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
6. ยาประจำตัว/ของใช้ส่วนตัว 
7. ผู้เข้าอบรมทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ตามมาตรการการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรค COVID 19 


